
                                                                                                                                                              

 
 
 

ТАРИФИ БАНКУ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНИХ КАРТОК З ПІЛЬГОВИМ ПЕРІОДОМ 

 (скорочені тарифи*) 
 

Найменування тарифу з обслуговування 
кредитних карток 

FREECARD GOLD 

Вартість тарифу з обслуговування кредитних карток 
Плата за оформлення та обслуговування тарифу з 
обслуговування кредитних карток в рік 

БЕЗКОШТОВНО 

Наповнення тарифу з обслуговування кредитних карток 
Платіжна  картка VISA Gold Рay Wave (іменна) / VISA Gold Рay Wave (миттєва) 

Валюта рахунку  UAH/ USD/ EUR/ RUB/ GBP 

Додаткова картка (одна типу VISA Gold Рay Wave / VISA Classic 
іменна чи миттєва) 

БЕЗКОШТОВНО Послуга GSM-banking1  

Послуга системи Free Bank 

Оформлення Concierge Service 

Кредитий ліміт 
Можливий кредитний ліміт до 1 млн. грн. 

Пільговий період до 67 днів 

Плата за 
користування 
кредитом: 

пільгова процентна ставка (% річних) 0,01% 

базова процентна ставка (% в місяць) 4% 

Розмір мінімального щомісячного обов'язкового платежу 2% від суми заборгованості та нараховані проценти і комісії 

Періодичність погашення мінімального щомісячного 
обов'язкового платежу і нарахованих процентів 

з 06 числа місяця, наступного за звітним по 05 число місяця, що йде через один місяць після звітного 

Поповнення рахунку та перекази в безготівковій формі 
Поповнення рахунку 

БЕЗКОШТОВНО 
Безготівкова оплата товарів та послуг 

Безготівковий переказ кредитних коштів 4.7% 

Безготівковий переказ власних коштів між своїми рахунками в 
Банку 

0.75% 

 Зняття коштів  
В касі чи 
банкоматі Банку 
та банків-

партнерів на 
території України 

- за рахунок власних коштів 0.75% 

- за рахунок кредитних коштів 4.7% 

В касі чи 
банкоматі інших 
банків на 
території України 

- за рахунок власних коштів 1.5% 

- за рахунок кредитних коштів 5.5% 

Зняття готівки по 
карті за межами 
України 

- за рахунок власних коштів 3% 

- за рахунок кредитних коштів 6% 

 

*  Повна версія Тарифи банку з обслуговування кредитних карток з пільговим періодом для власників зарплатних і пенсійних карток та для приватних клієнтів 
розміщена  на сайті Банку в Розділі Умови та правила. 
 
1 SMS-повідомлення надходять на наданий Клієнтом номер мобільного телефону, для підключення послуги GSM-банкінг, після кожної операції на суму понад екв. 100,00 UAH (включно). 
 


